Ongediertebestrijding
Ongedierte in uw bedrijf is schadelijk
voor uw werknemers en klanten. Het
doet bovendien afbreuk aan de
uitstraling van uw bedrijf, voor
iedereen die het bezoekt. Naast het
effectief bestrijden van ongedierte is
het voorkomen, van bijvoorbeeld
schadelijke bacteriën of schade aan
producten, minstens zo belangrijk.

Bij ongediertebestrijding is de logistiek
binnen uw bedrijf van belang. De
bestrijding moet daarop aangepast
worden. En ook is het belangrijk wat
voor producten er eventueel
vervaardigd worden. In overleg wordt
bepaald hoe vaak er een controle
plaatsvindt. Er wordt daarbij tevens
gelet op sporen en tekortkomingen van
bouwtechnische, hygiënische of
bedrijfsmatige aard.

Bacteriologisch onderzoek
Bestrijdingsmiddelen
Houtaantasters
Insecten
Knaagdieren
Ontsmettingsmiddelen atributen
...

Alles voor u

S&S Facility Services
organiseert, beheert, verricht
en controleert facilitaire
diensten voor bedrijven
en non-profit organisaties.
Onze dienstverlening omvat
alle mogelijke diensten en
leveringen van gerelateerde
producten rondom de
activiteiten of gebouwen van
onze opdrachtgevers.
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Waterkoelinstallaties en sanitaire voorzieningen moeten daarnaast
ook goed gecontroleerd worden op aanwezigheid van schadelijke
bacteriën.
Op plaatsen waar voedsel bereid wordt of met water gewerkt wordt,
is het extra belangrijk om de hygiëne in de gaten te houden. In het

Als totaalleverancier bieden wij

kader van kwaliteitssystemen als HACCP, BRC, IFS of ISO moet

een zeer breed en gevarieerd

goede hygiëne zelfs aantoonbaar zijn. Op welke plaatsen en hoe vaak

pakket van diensten in de

gecontroleerd moet worden is afhankelijk van het productieproces,

onderstaande hoofdgroepen:

de ruimtes waar gewerkt wordt en wat beschreven staat in het
kwaliteitshandboek. Het is voor veel bedrijven te duur om een

Afval

eigen laboratorium te hebben voor dit onderzoek. Het inschakelen

Catering

van een extern bureau voor de uitvoering van een bacteriologisch

Gebouwonderhoud

onderzoek is dan goedkoper.

Ongediertebestrijding
Inkoopcollectieven

Wij hebben voor u de oplossing

Groenonderhoud

Wij zorgen ervoor dat u via internet altijd inzicht heeft in de

Schoonmaakonderhoud

resultaten van het bacteriologisch onderzoek. S&S Facility Services

Specialistisch onderhoud

werkt nauw samen met gespecialiseerde partners. Daardoor kunnen

Technisch onderhoud

we uw ongedierte op een professionele en milieuvriendelijke wijze

Terreinonderhoud

weren en bestrijden. De volksgezondheid staat hierbij centraal.
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